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بورس قرمز ماند
شاخص کل بورس و فرابورس در نخستین روز هفته 
به روند کاهشــی هفته قبل ادامــه داد و تابلو بازار 
سرمایه قرمز رنگ ماند. بر اساس گزارش ها، شاخص 
کل بورس در اولین روز هفته با ۲۷ هزار و ۵۷ واحد 
کاهش روی یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد ایســتاد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیــز با کاهش ۹۱۶۲ 
واحدی، رقم ۳۸۶ هزار و ۵۱۵ واحد را ثبت کرد. در 
این بازار ۲۷۸ هزار معامله انجام شــد که ۲۹ هزار و 

۱۳۵ میلیارد ریال ارزش داشت.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، بانک پاســارگاد، 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید، پاالیش نفت اصفهان 
و نفت و گاز و پتروشیمی تأمین همگی روند نزولی 
داشتند و نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 

را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ۲۴۸ واحد کاهش، روی 

رقم ۱۸ هزار و ۱۴۸ واحد ایستاد.
در این بازار ۱۶۴ هزار معاملــه به ارزش ۳۴ هزار و 

۴۲۶ میلیارد ریال انجام شد.
پتروشیمی زاگرس، پلیمرآریاساسول، پاالیش نفت 
شیراز، پاالیش نفت الوان، سرمایه گذاری صبا تامین، 
پتروشــیمی تندگویان و بانک دی نیــز نمادهای 
تاثیرگذار در این بازار بودند که روند نزولی داشــتند 

و بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
 گزارش عملکرد شرکت ملی مس طی نیمه 

نخست امسال
عملکرد صنعت مس ایران در نیمه نخست سال جاری 
)از ابتدای ســال تا ۲۶ شهریور ماه(، نشان می دهد 
عالوه بر اینکه صنعت مس ایران در تولید، استخراج 
و فروش رشــد نسبت به ســال گذشته عملکردی 
صعودی داشته که طی این مدت از برنامه های خود 

برای سال ۱۴۰۱ نیز ۱۱ درصد پیش است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش عملکرد ارائه شده از 
سوی شرکت ملی مس ایران، از ابتدای سال جاری 
تا روزهای پایانی شــهریور ماه )۲۶ شهریورماه( این 
شــرکت ۱۱ درصد از برنامه های خود بیشتر پیش 
رفته و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نیز عملکرد 
بهتری داشته است.تولید کنسانتره مس با رشد بالغ 
بــر ۱.۴ درصدی از ۵۸۷ هــزار و ۴۱۸ تن در مدت 
مشابه سال گذشــته به  ۵۹۶ هزار ۲۲۷ تن رسیده 
است که هفت درصد هم برنامه تولیدی سال جاری 
بیشتر است.  همچنین تولید لجن آندی ۲۸ درصد 
و اسید سولفوریک ۲۹ درصد در سال جاری نسبت 
به برنامه تولید شــش ماهه ۱۴۰۱ پیش است. کاتد 
نیز در این مدت شش درصد بیشتر از برنامه ریزی ها 
تولید شده است.  طبق اعالم شرکت ملی مس ایران، 
رشــد کاتد تولیدی نسبت به برنامه تحقق یافته در 
حالیســت که حدود ۱۱ هزار تــن قراضه مس در 
کارخانه های ذوب کمتر از مدت مشابه سال گذشته 
مصرف شــده و این به معنای یک دســتاورد برای 
صنعت مس محسوب می شود.بر اساس این گزارش، 
فروش داخلی این صنعت نیز ۴۴ درصد رشد داشته 
است. ارزش ریالی ثبت شده حاصل از فروش شرکت 
ملی مس ایران، تا ۲۶ شــهریورماه معادل ۵۱۶ هزار 
و ۴۱۹ میلیارد ریال  بوده که در مقایســه با ارزش 
فروش در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۹ درصدی 
را ثبت کرده است.این در حالیست که قیمت جهانی 
مس افت ۲۵ درصدی داشــته، اما در مجموع مس 
ایران در زمینه فروش داخلی و خارجی ۲۶ درصد از 

برنامه جلوتر پیش رفته است.

 خطر سقوط به کانال 1۵00 دالر
 بیخ گوش طال!

قیمت طال و نقره در اوایل معامالت دو روز گذشــته 
به شدت کاهش یافت. بهای طال به پایین ترین حد 
در ۲.۵ ســال اخیر رسید. افزایش بازده اوراق قرضه 
دولتی و شاخص بسیار قوی دالر آمریکا از مهمترین 

عوامل تاثیرگذار در بازار فلزات گران بها هستند.
به گزارش ایســنا، طالی اکتبر آخرین بار با ۲۴.۸۰ 
دالر کاهش به ۱۶۴۶ دالر و ۵۰ سنت رسید و نقره 
دســامبر ۰.۵۳۲ دالر کاهش یافت و به ۱۹.۰۸ دالر 
رســید و بهای هر اونس طال در روز جمعه به ۱۶۴۴ 
دالر و ۵۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت 

آتی آمریکا نیز به ۱۶۴۵ دالر و ۵۰ سنت رسید.
تحلیلگران اظهار کردند که این محیط کالن احتماالً 
افراد بیشتری را از طال دور و فرصتی عالی برای خرید 
ایجاد می کند.بازارهای سهام جهانی کاهش یافتند؛ 
شاخص های ســهام ایاالت متحده به بازه های بسیار 
پایین تر و پایین ترین ســطح ســه ماهه خود اشاره 
می کنند. شاخص دالر آمریکا به شدت افزایش یافته 

و به باالترین سطح ۲۰ سال اخیر رسیده است.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار OANDA عنوان 
کرد به نظر می رسد که این افزایش دالر به اوج خود 
نمی رســد. فضای فعلی بازار احتمــاال ناآرام خواهد 
ماند. انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به طور 
گسترده ای در حال نوسان است.با رسیدن میانگین 
صنعتی داو جونز به پایین ترین ســطح سال در روز 
جمعه و نوسانات بیشــتر در پیش رو، بعید به نظر 
می رسد که طال در کوتاه مدت یک صعود قوی داشته 
باشــد. در نهایت، با کاهش اشــتها برای سهام، طال 
دوباره به پناهگاه امنی تبدیل خواهد شد اما قبل از 
اینکه این اتفاق بیفتد، اقتصاد باید کند شود و تورم 
باید کاهش یابد.بر اساس گزارش کیتکو، خطر بزرگ 
برای این فلز گرانبها سقوط به زیر ۱۶۰۰ دالر در هر 
اونس است. مویا گفت: اگر ما ۱۶۰۰ دالر را بشکنیم، 
آنگاه ۱۵۴۰ دالر خطی خواهد بود. بازار همچنان به 
شرایط بسیار سخت کار در ایاالت متحده نگاه می کند 
و به این معناست که فشار دستمزدها همچنان یک 

موضوع خواهد بود.

خبر

پیام سرپرست بانک توسعه تعاون 
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس 
به مناســبت فــرا رســیدن هفته دفــاع مقدس 
سرپرست بانک توســعه تعاون پیامی صادر نمود.

یکی از مقاطع پرشکوه تاریخ ایران اسالمی، هشت 
سال دوران دفاع مقدس و بزرگداشت ایامی است 
که عزت و عظمت و اســتقالل ایــن ملت بزرگ 
بواســطه آن تثبیت گردید. جنگ تحمیلی علیه 
ایــران جنگی متعارف نبود. رژیــم بعثی صدام به 
نمایندگی از تمامی قدرت های مستکبر به میهن 
اسالمی ما تجاوز نمود اما با استعانت از خداوند و 
به برکت راهبری های امام راحل و ایثار شهداء در 
نهایت شکست را پذیرا شد. هفته دفاع مقدس نماد 
و الگوی انســجام، اراده و حضور مردم کشورمان 
برای دفاع از آرمان های مقدسی است که با تبعیت 
از والیت و با تمســک به قرآن به نقش آفرینی در 
تاریخ پرداختنــد و با ایثار جان خود توانســتند 
آرامــش و امنیــت را برای ما به ارمغــان بیاورند. 
مسئله مهم و قابل توجه اما این است که پایبندی 
به الگوی مقاومت و ایســتادگی ملت ما نه تنها در 
آن دوران، بلکه در همه ادوار و در تمامی نبردهای 
تحمیلی از جملــه تهاجم های اقتصادی، فرهنگی 
و... ضامــن موفقیت و ســربلندی مان خواهد بود. 
اینجانب ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره آن ایام، 
فرا رســیدن هفته دفاع مقدس را به پیشگاه مقام 
معظم رهبری، ملت قهرمان ایران، ایثارگران عزیز، 
خانواده معظم شــهدا به ویژه شهدای معزز بانک 
توســعه تعاون تبریک و تهنیت عرض می نمایم و 
دوام توفیقات مسئولین محترم را در ارائه خدمت 
به این مردم و ســرزمین عزیــز از درگاه خداوند 

متعال مسئلت دارم.
۳۱ شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن: 
 قرارداد خودمالکی نهضت ملی 
بیش از 47 هزار واحد منعقد شد

عضو هیات مدیره بانک مســکن از انعقاد قرارداد 
خودمالکی ۴۷ هزار و ۲۴۱ واحد به مبلغ ۱۵ هزار 
و ۹۹۶ میلیاردتومان خبــر داد. به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن_ هیبنا، سیدمحسن فاضلیان 
عضو هیات مدیــره بانک مســکن در گفت وگو با 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی توضیحاتی 
را در خصــوص ارایه تســهیالت خودمالکی طرح 
نهضــت ملــی مســکن، قراردادهــای منعقده و 
همچنین میزان واریزی به حســاب ســازندگان 
اعالم کرد.عضو هیات مدیره بانک مســکن گفت: از 
ابتــدای اجرای طرح تاکنون قــرارداد ۴۷ هزار و 
۲۴۱ واحد به مبلغ ۱۵ هزار و ۹۹۶ میلیاردتومان 
منعقد شــده اســت.فاضلیان ادامه داد: از مجموع 
قراردادهای منعقد شده به میزان ۱۵ هزار و ۹۹۶ 
میلیاردتومان، مبلغ ۸ هزار و ۶۳ میلیاردتومان به 
حســاب خودمالکان پرداخت شد.یادآور می شود، 
ارایــه تســهیالت خودمالکی طــرح نهضت ملی 
مســکن مرحله به مرحله و بر اســاس پیشرفت 

فیزیکی به خودمالکان پرداخت می شود.

حمایت بانک تجارت از خام فروشی 
جلوگیری می کند

ســعید ترکمان رییس هیات مدیــره انجمن ملی 
صنایع پلیمر ایران نیز در این مراســم انعقاد این 
تفاهمنامه را با توجه بــه ظرفیت های موجود در 
صنایــع تکمیلی گامــی موثربــرای جلوگیری از 
خام فروشی عنوان و اظهار امیدواری کرد این مهم 
با همکاری و حمایت بانک تجارت و شــرکت ملی 

صنایع پتروشیمی فراهم شود.
این تفاهمنامــه با موضوع ارائــه خدمات مالی و 
اعتبــاری بانک تجــارت به شــرکت های صنایع 
پایین دســتی که مواد پلیمری و شــیمیایی مورد 
نیاز خود را از طریق بــورس کاال تامین می کنند 
امضا شده اســت. تفاهمنامه فوق ضمن کمک به 
زنجیره تولید و ترویج خدمات مالی و اعتباری در 
نظر دارد تــا از طریق ایجاد راهکار خریداعتباری، 
قدرت خرید این شــرکت ها برای خرید مواد اولیه 

مورد نیاز از بورس کاال را افزایش دهد.

خبر

همدلی| موضوع ارز دیجیتال ملی این روزها 
در کشور بســیار داغ است؛ مخصوصا حاال 
که ابهامات درباره وضعیت برجام بیشــتر از 
قبل هم شــده. بانک مرکزی هم به تازگی 
جزئیات جدیدی دربــاره پول جدید ایران 
منتشر کرده که نگاه کارشناسان را به خود 

برگردانده است. 
پنج شــنبه بود که بانک مرکــزی، اجرای 
آزمایشــی ارز دیجیتال  را آغــاز کرد؛ در 
پیش نویس ســند ریــال دیجیتــال بانک 
مرکزی آمده است که هدف ریال دیجیتال، 
موجودیت های  بــه  اســکناس ها  تبدیــل 
قابل برنامه ریزی اســت. بنا بــر گزارش ها، 
این پروژه در ســال گذشته توسط شرکت 
خدمات انفورماتیک بانک مرکزی انجام شد 
و به پایان رســید و حال ما در هر زمان که 
خواســتیم می توانیم با تهیه زیرساخت های 
مناســب در بانک مرکزی ارز دیجیتال ملی 

را در اختیار داشته باشیم.
 اما ســوال اینجاســت که ایــن ارز چقدر 
می توانــد در دور زدن تحریم های تحمیل 

شده بر کشور موثر باشد؟.
 پاســخ های متفاوتــی از ســوی آگاهــان 
اقتصادی در ایــن زمینه وجــود دارد، اما 
آنچه بســیاری از کارشناســان بر آن اتفاق 
نظر دارند این اســت که ارزهای دیجیتال 
به دلیل اینکه ناشر دولتی ندارند به سادگی 

قابل کنترل نیستند.
 الزم به یادآوری اســت که  ارز دیجیتال به 
معنایی پول خصوصی است و ادعا می شود 
که ارز دیجیتال آمده اســت تا با پول های 

ملی مقابله کند. 
به گفته کارشناسان، این رقابت به این دلیل 
اســت که پول ملی که در دســت دولت ها 
اســت و دولت ها می توانند با سیاست هایی 
کــه عموما بــه کاهش ارزش پــول منجر 
می شــود هزینه های خودشــان را بر سر 
صاحبــان پول های ملی به صورت تورم آوار 
کنند. بــا این همه اما بســیاری از آگاهان 
اقتصادی از یک ایراد بزرگ درباره استفاده 
از این ارزها ســخن می گویند که قابل توجه 
اســت؛ آن ها بر این باور هستند که ارزهای 
دیجیتال ناشر دولتی ندارند و نه تنها تحت 
کنترل دولت نیســتند می تــوان گفت که 
تحت کنترل هیچ کسی نیســتند. مثال در 
رابطه با بیت کوین خود کســی هم که آن 
را به وجود آورده نمی تواند این ســرمایه را 
تحت کنترل خود بگیرد و به نفع خود تغییر 
دهد. بنابراین سوالی که می توان پرسید این 
اســت که بانک مرکزی چقــدر می تواند از 
این ارز در راســتای منافع اقتصادی کشور 

استفاده کند؟. 
بیت کوین نمونه خوبی برای استفاده از این 
تجربه است. به گفته کارشناسان، تعداد بیت 
کوین ها ثابت و مشــخص است و این تعداد 
معلوم اســت و از ارزش آن کاسته نمی شود 
و کسی هم نمی تواند در این سرمایه دست 
ببرد. به طور کلی بــه این دلیل رمز ارز ها 
دارای ارزش هستند که نهادی مانند دولت 

آنها را کنترل نمی کند.
 به بــاور کارشناســان، به ایــن دلیل که 
حجمشــان از مقدار تعیین شــده بیشــتر 
نخواهد شــد نه تنها ارزش خود را از دست 
نمی دهند بلکه به ارزششان افزوده می شود 
بنابراین یکــی از اهدافی که برای رمزارزها 
تعریف می شــود این است که آنها به وجود 
آمده اند تا نظام هــای بانکی را دور بزنند و 
تحت کنترل هیچ شــخص یا نهادی نباشد. 
نگاهی بــه صحبت های آگاهــان اقتصادی 
نشــان می دهد کــه این ارزهــا آمده اند تا 
نظــام بانکــی بین المللی را برهــم بزنند و 
نظام جدیدی مبتنی بر کریپتوکارنســی ها 

بنا کنند و کل این موضوع با انتشــار ریال 
دیجیتــال و پول ملی دیجیتال در کل دنیا 
در تعارض قرار خواهــد گرفت. برای اولین 
بار رئیس بانک مرکزی انگلســتان بود که 
در همایشــی پول دیجیتال ملی را مطرح 
 central bank کرد و بعد از آن مســئله
و  داغ شــد  بیشــتر   cryptocurrency
بیشتر مطرح شــد. پول دیجیتال ملی تنها 
به دولت ها امکان این را می دهد که بر روی 
ســرمایه پولی بیشتر احاطه داشته باشند و 
کنترل بیشتری را اعمال کنند. هیچ تفاوتی 
بین پول دیجیتال ملــی و پول ملی وجود 
نــدارد چــون در هر دو صورت ناشــر پول 

دولت ها هستند. 
گفته می شــود دولت ها می توانند با انتشار 
پول دیجیتال به طور دقیق جابه جایی های 
پولی را کنترل کنند و این به معنای کنترل 

هرچه بیشتر دولت است. 
با این همه اما به نظر می رســد با انتشــار 
پول دیجیتال دولت  ها می توانند به صورت 
موثرتری سیاست های پولی را توسط بانک 
مرکزی اعمال کنند، اما نباید فراموش کرد 
که مشکالتی در استفاده از این رمزارزها نیز 
وجود دارد که در صورت ندیده گرفتن آن ها 
هزینه بسیاری بر کشور تحمیل خواهد شد.
 جزئیــات پیش نویس ســند بانک 

مرکزی
جزئیــات پیش نویس ســند بانک مرکزی، 
مبنــی بــر »اهــداف، ابعــاد، تهدیدها و 
فرصت های توسعه« ریال دیجیتال در مرداد 

ماه منتشر شد.
پیــش از ایــن عبدالناصر همتــی، رئیس 
سابق بانک مرکزی گفت که این بانک قباًل 
»نسخه اولیه« ریال دیجیتال را توسعه داده 
است. رئیس فعلی بانک مرکزی، علی صالح 
آبــادی، اوایل ماه جاری گفت که این بانک 
زیرســاخت ها و قوانیــن الزم را برای ارز 

دیجیتال بانک مرکزی در اختیار دارد.
بانک مرکزی کشــور ارز دیجیتال را ابزاری 
بــرای دور زدن تحریم های ســخت گیرانه 
ایــاالت متحده در نظر گرفته اســت؛ حتی 
بــا دادن یک ســفارش واردات ۱۰ میلیون 
دالری کــه بایــد در اوایل ســال جاری به 

صورت ارز دیجیتال پرداخت شود.
گفتنی اســت که بانک مرکــزی اطالعات 
کمــی در مــورد کار خود بــر روی ریال 
دیجیتال یا عملکرد آن فاش کرده اســت و 
براساس پیش نویس سندی که منتشر شده 
است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای 
دیجیتال جهانــی مانند بیت کوین طراحی 

نشده است.

 ریال دیجیتال به چه شــکل تولید 
می شود؟

ریــال دیجیتال بانک مرکــزی پس از طی 
مراحــل قانونی و اخــذ مجوزهای الزم، در 
حجم مشخصی توسط بانک مرکزی تولید 
و در اختیــار هیــات نظارت بــر اندوخته 
اسکناس قرار خواهد گرفت. ریال دیجیتال 
تولید شــده پس از تامین پشتوانه های الزم 
توســط بانک مرکزی و ارائه به آن هیات، از 
زیر کلید هیات خارج و منتشــر شــده و از 
این مرحله به بعد، هر واحد ریال دیجیتال، 
بدهی مســتقیم بانک مرکزی به دارنده آن 

تلقی می شود.
ریال دیجیتال منتشر شده عینا همان ریال 
جاری کشــور بوده و همواره هــر واحد از 
آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشــت. 
بنابراین مباحثــی مانند نرخ برابری ریال و 
ریال دیجیتــال، مازاد ارزش ریال دیجیتال 
نســبت به ســایر انواع پول رایج کشــور و 
عایدی ســرمایه ناشــی از نگهداری ریال 

دیجیتال فاقد موضوعیت خواهد بود.
پس از انجام عملیات انتشار، رمز ریال عمال 
در کیف ریــال دیجیتال بانک مرکزی قرار 
گرفته و آماده توزیع بین بانک های متقاضی 
خواهــد بود. همان گونه کــه در بخش بعد 
تشــریح خواهد شــد، مکانیزم توزیع ریال 
دیجیتال به بانک ها مشــابه توزیع اسکناس 

بین بانک ها است.
 ریال دیجیتال به چه شــکل عرضه 

می شود؟
ساختار توزیع ریال دیجیتال، متشکل از دو 
الیه است. بانک مرکزی به عنوان ناشر ریال 
دیجیتال، در گام اول و ســطح کالن ریال 
دیجیتــال را در اختیار الیه اول )بانک های 
تجــاری( قرار می دهد. در الیــه اول، اعضا 
بــا بانک مرکزی در ارتبــاط بوده و قادر به 
نگهداری و انتقال ریــال دیجیتال و توزیع 
خرد بین کاربران عادی و تجاری می باشند. 
همان گونه که عنوان شــد، مکانیزم توزیع 
ریال دیجیتال بین بانک ها، مشــابه توزیع 

اسکناس است. 
بنابرایــن ریال دیجیتــال، در مقابل تامین 
مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی 
بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک 

متقاضی قرار خواهد گرفت.
در الیــه دوم نیز اعضا )کاربــران عادی و 
تجاری( با الیــه باالتر از خــود در ارتباط 
بــوده و مشــتریان از طریــق تبدیل وجه 
نقــد یا ســپرده خود نزد بانک هــا به ریال 
دیجیتال، مقدار مشــخصی ریال دیجیتال 
را بــه کیف ریــال دیجیتال خــود منتقل 

می کننــد. ریال دیجیتال مشــتریان بانکها 
در حســاب بانکی نگهداری نمی شود، بلکه 
در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشــتریان 
نگهداری می شــود و در اثر انجام تراکنش 
ریال دیجیتال، بطور مستقیم به کیف های 

مختلف منتقل می شود.
 ریــال دیجیتال تحریم هــا را دور 

خواهد زد؟
ارز دیجیتال بانک مرکزی و یا پول دیجیتال 
بانک مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و 
برای دور زدن تحریم ها ساخته نشده است 
و دقیقا همان ریالی اســت که در معامالت 
روزانه مورد اســتفاده قرار می گیرد منتها 
در تولید آن از زیر ســاخت های بالکچینی 
استفاده شده اســت و برای مجموعه ای از 
مزایایی که ســمت مردم نیســت و قابلیت 
های حاکمیتی دارد ســاخته شــده است؛ 
ماننــد قابلیت رهگیــری بهتر، مبــارزه با 
پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم 
هایی که به لحاظ فنی پایداری بیشــتری 

داشته باشند. 
از میان مزایــای مختلف دیگر آن می توان 
به استفاده از آن در توسعه پذیری و امکان 
ســرویس دهی به ســینتک ها اشاره کرد 
و همــان قدر که با ریال مــی توان تحریم 
دور زد همــان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک 

مرکزی می توان تحریم ها را دور زد.
رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی 
اســت که پول نقد الکترونیکی به شــمار 
می رود و نســخه الکترونیکی اسکناس های 

رایج در ایران خواهد بود.
 ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود 

متصل می شود.
البتــه کارت های نقــدی یا اعتبــاری که 
بســیاری از مردم برای خریدهای روزانه از 
مغازه ها یا پرداخت های بانکی خود استفاده 

می کنند، نوعی پول دیجیتالی است.
 اما تاکنون صــدور این پول های دیجیتالی 
از ســوی بانک های تجاری و بر پایه اعتبار 
الکترونیکــی کــه بانــک مرکزی بــه آنها 

می داده، انجام می شده است.
به گفته کارشناســان آن چــه که در حوزه 
رمزپول ملی اهمیــت پیدا می کند ضوابط 
مشــخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی 
به لحــاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان 
مدت تولید و عرضــه ارز دیجیتال ملی در 

ایران چالش ساز نخواهد بود.
حاال رییس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرده 
است دستورالعمل رمز پول ملی در شورای 
پول و اعتبار مصوب شــده است و احتمال 

می رود در روزهای آینده اجرایی شود.

ارزیابی »همدلی« از روی کارآمدن ارز ملی دیجیتال برای دور زدن تحریم ها 

ابهامات درباره ارزریال به جای ریال 

همدلی| بحران ساخت مسکن در روزهایی که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی افزایش قابل توجهی را 
تجربه کرده، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها، تاکنون ۱۰۴ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن 
تحت مسئولیت بنیاد واریز وجه داشته اند و ۸۳ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده؛ در حالی که هدف اولیه 
اجرای سالیانه ۴۰۰ هزار واحد توسط بنیاد است.به گزارش ایسنا، بنیاد مسکن مسئولیت ساخت سالیانه 
۴۰۰ هزار واحد از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد. این در حالی است که بر اساس 
آخرین آمار، تا کنون برای ۲۶۰ هزار واحد زمین تامین شده، ۱۰۴ هزار نفر واریز وجه داشته اند و ۸۳ هزار 
واحد شهری به مرحله ساخت رسیده است.از مهمترین دالیل پایین بودن تعداد واحدهای در حال اجرا 
نسبت به هدف گذاری اولیه می توان به اقبال پایین متقاضیان ناشی از عدم توان اقتصادی در پرداخت آورده 
اولیه اشاره کرد.چند روز قبل حمیدرضا سهرابیـ  معاون مسکن شهری بنیاد مسکن به ایسنا گفت که 
اعتقاد داریم طرح نهضت ملی مسکن باید متقاضی محور باشد. در واقع اگر متقاضی نباشد و موضوعات 
تخصیص زمین، کاربری و الحاقات محقق نشود کار را شروع نمی کنیم.او همچنین بیان کرد: بنیاد مسکن 
در سه بخش شامل گروه ساخت، بنیاد ساخت و خودمالک، پروژه ها را اجرا می کند. طبیعتا حیطه فعالیت 
بنیاد مسکن شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است ولی در برخی شهرهای بزرگ تر نیز مثل قم، بندرعباس 
و زاهدان در حال فعالیت هســتیم.امروز هم آنطور که ســهرابی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
گفته است وزارت راه و شهرسازی اراضی احداث ۲۶۰ هزار واحد مسکونی را به بنیاد مسکن معرفی کرده 
است که از این میزان زمین اراضی اختصاص یافته حدود ۱۴۰ هزار واحد یا متقاضی ندارند و یا ثبت نامی 
برای آنها انجام نشده است. او البته خبر داد که آذرماه سال جاری ۲۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تحت 
مسئولیت بنیاد به مرحله افتتاح برسد.بنابراین گزارش، عالوه بر ۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهری 
که هم اکنون توسط بنیاد به مرحله ساخت رسیده، ساخت ۱۸۲ هزار واحد روستایی نیز توسط بنیاد مسکن 
شروع شده که در بخش زمین، تسهیالت و نظارت، خدمات ارایه می دهد. در این بخش تعلل در پرداخت 

تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی به رکود ساخت و ساز روستایی انجامیده است. 

مشکالت بنیادسازی مسکن


